ДЕСТРОЙ®

Інсектицид

ДЕСТРОЙ – системно-контактний, надзвичайно потужний
інсектицид, що містить дві діючі речовини.
Склад: Імідаклоприд, 250 г/
г/л + Лямбда-цигалотрин, 80 г/
г/л.
Упаковка: 3 мл, 20 мл та 100 мл (концентрат суспензії).
Переваги препарату:
Висока швидкість дії
Ефективне знищення «проблемних» шкідників, таких як
колорадський жук, оленка волохата, яблунева плодожерка
та ін.
Тривалий захисний період
Відсутність звикання шкідників до препарату
Ефективність за низьких температур
Препарат відрізняється широким спектром знищуваних шкідникі
має побічну дію на дорослі стадії кліщів.
На відміну від інших інсектицидів ефективно діє при підвищени
і низьких температурах і посушливих умовах. Захисний періо
становить понад 20 днів. Контактна діюча речовина проникає чере
кутикул
у у шкідників, приводячи до їх
ї загибелі (нокдаун – ефект
Системно діюча речовина протягом години потрапляє в рослину,
уд
накопичується в точках росту,
у забезпечуючи тривалий захист всі
рослини і молодих підростаючих пагонів.
Оптимальна температура застосування від +100С до +250С

www.agrosfera.ua
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сall-center: 0 800 20 42 42

Рекомендації щодо застосування:
Культура

Шкідник

Пасльонові (Картопля,
томати, баклажани)

Колорадський жук

Яблуня
Капуста
Виноградники
Цибуля

Плодожерки, листовійки,
попелиці, щитівки
Білани, капустяна міль, совка,
попелиця, блішки
Листкова філоксера,
багатоїдний
ї
трубкокрут
Цибулева муха, трипси

Норма витрати

Строк останньої обробки до
збирання врожаю, днів

Максимальна
кратність обробок

3 мл на 10 л води

30

2

Норми витрати: Вміст пакету,
у 3 мл розвести в 10 л води. Розчин готувати безпосередньо перед застосуванням в кількостях, необхідних
для обробки. Витрата робочого розчину при обробці пасльонових: 5 л на сотку,
у на яблуні: 2 л на молоді, та 5 л на дорослі дерева.
Фази внесення: на овочах – перші ознаки появи шкідників; яблуня
б
– 2 обробки: 1-ша при величині центральної зав’язі – горошина, 2-га –
лісовий горіх
Світовий досвід застосування, городні кул
у ьт
ь ури: Препарати з аналогічною діючою речовиною використовуються для захисту столових та цукрових буряків (довгоносики, блішки, попелиці, щитоноски), гороху (зернівка горохова, попелиці, горохова плодожерка).
Світовий досвід застосування, декоративні кул
у ьт
ь ури та газон:
Культура
Хвойні рослини
Троянди
Г
Газон
Декоративні рослини

Шкідник

Норма витрати

Пагов’юн, хермес, попелиця, борошнистий червець,
щитівка та ложнощитівка, стовбурові шкідники
Розана цикадка, трояндова листовійка, розанна
попелиця, акацієва ложнощитівка
Мурахи, цикадки, блішки, попелиці
Цикадки, блішки, попелиці,
мінуюча міль, стовбурові шкідники
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Період обробки
На протязі всього сезону
вегетації

3 мл на 10 л води
За необхідністю
На протязі всього сезону
вегетації

